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Warszawa, 14 grudnia 2011 r. 

 
EDUKACJA EKONOMICZNA W OBRAZKACH 

 
Wydatki budżetowe – absurdalne czy niezbędne? Korzystamy czy tracimy 
na integracji z Unią? Paostwo przyjazne dla przedsiębiorców? – to 
wybrane tematy lekcji, jakie poprowadzą nauczyciele w polskich szkołach 
w oparciu o nowe scenariusze, przygotowane przez metodyków z Ośrodka 
Rozwoju Edukacji we współpracy z ekonomistami Forum Obywatelskiego 
Rozwoju. Scenariusze powstały na bazie komiksów i animacji, które 
zwyciężyły w III edycji konkursu zorganizowanego przez FOR i Bank 
Zachodni WBK. Honorowy Patronat nad projektem objęła Minister 
Edukacji Narodowej. 
 

Scenariusze lekcji wraz z komiksowymi antologiami i animacjami na płytach CD bezpłatnie będą 
mogli otrzymad nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy prowadzą lekcje z 
podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeostwie.  
 
Z ogromną przyjemnością już po raz trzeci oddajemy w ręce nauczycieli i uczniów ten atrakcyjny 
materiał edukacyjny. Ułatwi on przygotowanie i prowadzenie lekcji dotyczących zagadnieo 
ekonomicznych, które są tu prezentowane w sposób ciekawy, często zabawny i przystępny dla 
dzieci i młodzieży. – mówi Emilia Legieta z Forum Obywatelskiego Rozwoju. 
 
Tematy tegorocznych scenariuszy lekcji to:  
 

1. Z budżetu, czyli z naszych podatków - o absurdalnych wydatkach? 
2. Wydatki budżetowe - absurdalne czy niezbędne? 
3. Zadłużone paostwa - u progu bankructwa? 
4. Korzystamy czy tracimy na integracji z Unią? 
5. Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej. 
6. Od czego zależed będzie Twoja emerytura? 
7. Myślałeś o emeryturze? 
8. Dobre prawo to lepszy rozwój. 
9. Co przeszkadza biznesowi? 
10. Paostwo przyjazne dla przedsiębiorców? 

 
Komiksy i animacje o tematyce ekonomicznej, jako materiał pomocniczy do powyższych lekcji, 
zostały nagrodzone w tegorocznym konkursie zorganizowanym przez FOR we współpracy z 
Bankiem Zachodnim WBK. Prace konkursowe dotyczyły czterech tematów: absurdalnych 
wydatków paostwa, naszego członkostwa w Unii Europejskiej, systemu emerytalnego oraz wpływu 
prawa na rozwój gospodarki.  
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W jury konkursu zasiedli: prof. Leszek Balcerowicz - Przewodniczący Rady FOR oraz znani 
animatorzy, rysownicy i satyrycy - Tomasz Bagioski, Jacek Fedorowicz, Michał Ogórek, Tomasz 
Leśniak i Rafał Skarżycki (twórcy Jeża Jerzego), Marek Raczkowski, Antoni Rodowicz oraz Artur 
Adamski z Banku Zachodniego WBK.  
 
Jesteśmy bardzo zainteresowani krzewieniem wiedzy ekonomicznej. Ludzie zorientowani w 
prawidłowościach, według których działa gospodarka, są bardziej przedsiębiorczy, podejmują 
trafniejsze decyzje w sprawie swoich wydatków, mądrzej gospodarują pieniędzmi – powiedział 
Artur Adamski z Banku Zachodniego WBK zasiadający w tegorocznym jury konkursu.  
 
Scenariusze lekcji, komiksy i animacje ze wszystkich trzech edycji są dostępne na stronie Forum 
Obywatelskiego Rozwoju: www.for.org.pl 
 
A oto opinie nauczycieli, którzy prowadzili lekcje z wykorzystaniem scenariuszy z poprzedniej 
edycji konkursu: 
 

 Zastosowanie komiksów uatrakcyjnia zajęcia. 

 Scenariusze lekcji zawierają przydatne dwiczenia, które można wykorzystad na różnych 
przedmiotach, nie tylko na tych typowo ekonomicznych, ale też na lekcjach wychowawczych. 

 Materiały te pomogły uczniom w lepszym opanowaniu wiedzy, ponieważ obraz zawsze lepiej 
przemawia do uczniów niż słowo. A kiedy wszystkiemu towarzyszy jeszcze humor, to jest już 
bardzo dobrze. 

 Komiksy zawsze wzbudzały zainteresowanie uczniów, bo to coś innego niż książka i zeszyt 
dwiczeo. Bardzo się cieszę, że Paostwo zdecydowaliście się na rozpowszechnienie takich 
pomocy i udostępnienie ich nauczycielom. Dzięki nim lekcje są bardziej ciekawe i innowacyjne. 

 Są ciekawe,  dowcipne i poprzez obraz lepiej trafiają do młodzieży. 
 
Nauczyciele, którzy chcą otrzymad bezpłatny egzemplarz tegorocznej antologii komiksowej wraz z 
płytą CD ze scenariuszami lekcji, animacjami i komiksami, powinni złożyd zamówienie poprzez 
formularz na stronie: http://www.for.org.pl/pl/komiksy-animacje-scenariusze-2011 
 
Organizator Projektu: Forum Obywatelskiego Rozwoju 
Partner Projektu: Bank Zachodni WBK 
 

Patronat Honorowy: Minister Edukacji Narodowej 
 

Patroni Projektu: Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl, Wyborcza.biz, Metro, TOK FM, Ośrodek Rozwoju 
Edukacji, Gildia.pl, Aleja Komiksu, Dlaczego.com.pl 
 
Dodatkowych informacji udziela:  
Emilia Legieta, Dyrektor ds. Komunikacji, kom. 691 232 993, e-mail: emilia.legieta@for.org.pl 
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